Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2019
Nom de la proposta: "L'Espai també Educa"
Categoria de projecte:
1:

(inversions) 2:

(socials, culturals o solidaris) 3:

(perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI)

Explicació de la proposta (2.500 caràcters):
Els inicis del nostre projecte comencen al setembre del curs 2017/2018,
quan les mestres vàrem posar en comú inquietuds que teníem. A l'Escola
ja fa anys que hem anat introduint noves metodologies de feina on els
infants són més protagonistes del seu aprenentatge: racons interactius,
projectes de treball, ambients, tallers internivell i darrerament el
treball cooperatiu, on es mesclen els infants dels diferents nivells
del nostre cicle i tenim clar que és cap a aquesta línia on volem anar.
Donada la gran diversitat d'alumnes que tenim, veiem clar que
necessitem una manera diferent de fer i per això, ens hem trobat amb la
necessitat de fer una passa més enllà. Tot i així, creiem que fer-la no
ha d'implicar renunciar a allò que ja ens funciona ( treball per
projectes, filosofia constructivista, famílies convidades als jocs de
taula, protagonista de setmana, l´expert ...).
Per tot això, hem iniciat un procés de reflexió conjunta adequant tots
els nostres espais a aquestes noves metodologies. Considerem que l’
espai ha d’estar ben pensat i dissenyat per tal d’afavorir al màxim
totes les situacions d’aprenentatge dins la nostra escola.
L'espai, el material, el mobiliari i la il·luminació, són les
principals estratègies d'intervenció. S'han de dissenyar i organitzar
espais de confiança establint unes normes clares i consensuades, on es
té en compte l'estètica, és a dir, preparar espais amables, funcionals
i rics ja que afavoreixen un clima on es convida a actuar, crear,
experimentar... a les persones que hi són.
Els espais, han de ser flexibles al igual que tot el mobiliari ja que
s'han d'adaptar a les necessitats dels infants. Han de ser contextos
coherents i respectuosos a la manera d'aprendre els alumnes.
El mobiliari ha de ser variat i preferiblement natural de manera que
faciliti i promogui un joc més ric. Ha de servir per desenvolupar la
seva creativitat i respondre a les necessitats de tots els infants.
El mobiliari, els materials i la il·luminació, han d'estar ben
organitzats, ordenats i disposats de manera atatractiva i a l'abast del
infants per tal de promoure l'autonomia i despertar la curiositat.
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